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Diumenge V durant l’any 

9 de febrer de 2020 

Avui col·lecta de Mans Unides. 
Ho fa mitjançant projectes en 
països del Tercer Món que per-
metin superar la fam i altres 
necessitats. A la missa de les 

19h. cantarà el cor Kudyapi, un 
cor infantil de Filipines per do-
nar suport a la campanya 
d’enguany. Moltes gràcies per la 
vostra col.laboració! 

Un cop l’any, la nostra Parròquia ce-
lebra de manera comunitària el sa-
grament de la unció dels malalts. 
Coincidint amb la proximitat del Dia 
del Malalt (11 de febrer), aquest diu-
menge dia 9 a les misses de les 12 del 
migdia i 7 de la tarda administrarem 
el sagrament de la unció a aquelles 
persones que per raó d’edat o malla-
tia ho han demanat. La unció es fa 
amb oli d’oliva, beneït pel bisbe en la 
darrera Missa Crismal. 
 
“Si entre vosaltres hi ha algú que està 
malalt, que faci cridar els preveres 
perquè l’ungeixin amb oli en nom del 
Senyor i que preguin per ell. Aquesta 
pregària, feta amb fe, salvarà el ma-
lalt: el Senyor el posarà bo i li perdo-
narà els pecats que hagi comès”. 
(Carta de Sant Jaume 5, 14-15) 
 
El Ritual de la Unció i la cura pastoral 
dels malalts assenyala que la perso-
na malalta “en la seva integritat rep 
ajut per a la salvació, s’anima amb la 

confiança en Déu i esdevé fort contra 
les temptacions del maligne i 
l’ansietat de la mort, fins a poder no 
solament tolerar els mals, sinó 
combatre’ls i aconseguir la salut si 
convé per a la seva salvació; li dóna, a 
més, si cal, el perdó dels pecats, i 
porta a terme el camí penitencial del 
cristià” (núm. 6). 
 
El sagrament es celebra amb una 
pregària pel malalt, la imposició de 
les mans en silenci sobre el cap del 
malalt, l’acció de gràcies sobre l’oli, la 
unció al front i a les mans, i la oració 
després de la unció amb els ritus 
conclusius amb el Parenostre i la be-
nedicció final. 
 
Les paraules del sagrament són: “Que 
per aquesta santa Unció i per la seva 
gran misericòrdia el Senyor t’ajudi 
amb la gràcia de l’Esperit Sant 
(Amén). Perquè, alliberat dels pecats 
et salvi i bondadosament alleugi les 
teves sofrences (Amén)”. 



DISSABTE 8 9:00 Timoteo i Fran-
cisca (esposos). 19:00 Francisco 
Trujillo. 

DIUMENGE 9 9:00* 11:00 Esperan-
za i Ricardo Robledo // Modesta 
Vargas i Jesús Mayorga.  12:00 
Rafael García-Cascón Morera. 
13.15* 19.00 José Luís Puente i 
Emili Wilson. 20.30 Esteva i Pri-
mitiva. 

DILLUNS 10 9:00 Josep i Carme 
(esposos). 20:00 Difunts de la 
Setmana. 

DIMARTS 11 9:00 Família Albareda 

Jové. 20:00 Maria Mestres Cas-
tellsagués (aniversari) // Antonio 
Sacristan (11è aniversari). 

DIMECRES 12 9:00 Josep i Mercè 
(esposos). 20:00 Ramón Boix Mo-
linos i Tuni Fernández  //  Jordi 
Pujadas. 

DIJOUS 13 9:00 Ignasi i Dolors 
(esposos). 20:00 * 

DIVENDRES 14 9:00 Joan Junoy. 
20:00 Mercedes Segura. 

DISSABTE 15 9:00 Teresa Vilapri-
ño. 19:00 * 

>> Dijous 13 de febrer de 20.30h. 

a 21.30h.  Sessió de formació 

per a adults dins el programa 

dels “Dijous d’Adoració i For-

mació”. El P. Joan Carrera, je-

suïta, ens farà una catequesi 

amb el títol: ”Viure amb menys 

per a viure millor”.   Superar la 

ideologia del creixement 

il·limitat. Podeu descarregar el 

quadern a la web de la parrò-

quia. 

Activitats Llar d’Avis 

Dimecres 12 a les 18h. Espai de 

Salut de la Gent Gran. 

† Josep Triviño Alburquerque (90) 

Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ell 


